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ުަވަނުައަހުރގ2019ުުެުގެުިއާދރާުުަކުއްނިސލްގެުަގްއޫދުުެދުކުނުބރު ުުހަވުދައޮތޅުު
ުޓްުޮއިޑްޓުިރޕު ުޮކމްޕްަލަޔްނސްު

 ގައްދޫ  ބުރީ ދެކުނު ދިވެހިރ އްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށ އި، ހުވަދުއަތޮޅު 
  މ ލީ ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ އަށް  އިދ ރ ގެ  ކައުންސިލްގެ 

 

 ތަޢ ރަފު 

 ގައްދޫ   ބުރީދެކުނުހުވަދުއަތޮޅު ވުނު )އޮޑިޓް ޤ ނޫނު( ގެ ދަށުން އޮޑިޓް ކުރެ 2007/4މި ރިޕޯޓުގެ ބޭނުމަކީ ޤ ނޫނު ނަންބަރު 
ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކޮށްފައިވަނީ އެ އަހަރަށް އެ  އަހަރުގެ މ ލީ  ނިމުނުއަށް 2019 ޑިސެންބަރ 31 ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ

ގެ މަޤުޞަދުތައް ޙ ޞިލްވ  ގޮތަށް، ބަޖެޓުގައި ކަނޑައެޅިފައިވ  އިދ ރ އެ  ،ކައުންސިލުން ފ ސްކުރި ބަޖެޓ  އެއްގޮތަށް
އ އި އެ އިދ ރ ގެ ބެލުމުގެ  އިދ ރ ގެ ކައުންސިލް، ކަންތައްތަކަށް، ބަެޖޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައިތޯ އ އި

)ދައުލަތުގެ  2006/3ޤ ނޫނު ނަްނަބރު  ،މ ލީ ައދި އެހެނިހެން ކަންަކން ހިންގ  ބަލަހައްޓ ފައިަވނީ ވިޔަފ ރިތަކުގެ ދަށުގައިވ 
)ދިވެިހރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް  2010/7ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދ އި، ޤ ނޫނު ނަންބަރު  ،މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު( އ އި

ހެން ޤ ނޫުނތަކ ިއ އަދިވެސް ކައުންސިލްގެ މ ލީ ކަންކަމ އި ގުޅުންހުރި އެހެނި ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު( އ އި،
 އިޞްލ ޙު  މަލުކުރެވިފައިވ  މިންވަރ މެދު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތް ބަޔ ންކުރުމ އި،ޢަ އި އެއްގޮތަށްތޯ ބަލައި، އެއަށްގަވ އިދުތަކ 

ޤ ނޫުނ ނަްނބަރު  ކަމަށް އޮޑިޓުގައި ފ ހަގަކުރެވުނު ކަންކަމ މެދު އިްޞލ ޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްޓަކައި އެ ކަންކަން ޖެހޭކުރަން
ގެ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ  ގޮތުގެ މަތީން ވ އ އި އެއްގޮތްވަނަ މ އްދ ގެ )ހ(  36)ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު( ގެ  2006/3

އްދ ގައި ބުނެފައިވ  ވަނަ މ  213ދިވެހިރ އްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ޤ ނޫނުއަސ ސީގެ  ،ހުށަހެޅުމ އެކު ވެރިޔ އަށްމ ލީ ޒިންމ ދ ރު 
އަދި މި ރިޕޯޓު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހުށަހެޅުމެވެ.  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ށ އިން އެ ކަންކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަގޮތުގެ މަތީ

ސިލްގެ ުބރީ އަތޮޅު ކައުންދެކުނު ށ އި ހުވަދުއަތޮޅު ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އަށ އި ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް އޮތޯިރޓީ އަ
ގައި  www.audit.gov.mvރައްޔިތުންނަށް ެފންނ ނެެހން މި އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓް  ،ހުށަހަޅައި އިދ ރ އަށް

 ޝ އިޢުކުރެވޭނެއެވެ.

، ތައް ތައްޔ ރުކޮށްންތަކ އި އެ ބަޔ ންތަކ  ގުޅޭ ނޯޓުމ ލީ އަހަރުގެ މ ލީ ބަޔ  ނުއަށް ނިމު 2019 ޑިސެންބަރ 31ކައުންސިލްގެ 

ވަނަ މ އްދ ެގ  35ގެ  ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ޫނނު() 3/2006 ނަންބަރުޤ ނޫނު  ،އޮޑިޓް ކުރުމަށް މި އޮފީހަށް ހުށަެހޅުމަކީ
މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. ނަމަވެސް، މ ލީ ބަޔ ންތައް ހުށަހަޅ ފަިއ  ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ ގެ މ ލީ ގެގެ ދަށުން ކައުންސިލްގެ ިއދ ރ  )ހ(

http://www.audit.gov.mv/
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 ،ވަނީ ކުރެވޭގޮތް ނުވެފައެވެ. އެހެންކަމުން އޮޑިޓް މ ލީ ބަޔ ންތަކުގެމ ލީ ބަޔ ންތައް އޮޑިޓް ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރެވޭ  ،ނުވުމުން
 ންސް އޮޑިޓެއްގެ ގޮތުގައެވެ.ޔަލަކޮމްޕް ގޮސްފައިވ ނީގެން މި އޮޑިޓް ކުރިއަށް

އިވ ކަން ފ ހަގަކޮށް، ިމ އިސްވެރިންނ  މަޝްވަރ ކުރެވިފަ އިދ ރ ގެ ގެކައުންސިލްމި ރިޕޯޓުގައި ފ ހަގަކުރެވިފައިވ  ކަންތައްތައް 
 .ރުޞަތުގައި ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެމި ފު ންނަށްބޭފުޅުހުރިހ   ވެދެއްވިއޮޑިޓްގައި އެހީތެރި

 

 މ ލީ ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ ގެ މަސްއޫލިއްޔަތު 
 

ވަނަ  88ހިންގުމުެގ ޤ ނޫނު( ގެ  )ިދވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން 2010/7ޤ ނޫނު ނަްނބަރު 
އަށް ލިބޭ ފައިސ  އ އި މުދ  ބަލަހައްޓަންވ ނީ ދައުަލތުގެ މުދަލ އި ފައިސ  ބެލެހެއްޓުމުގެ އިދ ރ  ގެމ އްދ ގައި ކައުންސިލް

)ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުެގ 3/2006  ކޮްށފައިވުމުން، ޤ ޫނނު ނަްނބަރުކަަމށް ބަޔ ންން ޤ ނޫނ އި ގަވ އިދުތަކ  އެއްގޮތްވ  ގޮތުގެ މަތީ
ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު( އިން ބ ރު ލިބިެގން ިމނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެްނޑް ޓްރެޜަރީން ޝ އިޢު ކޮށްފަިއވ  ދައުލަތުގެ މ 

 ެބލެހެއްޓުމ އި، އި،ކަްނތައްތައް ހިންގުމ  އަދި އެހެނިހެން އިދ ރ ގެ މ ލީ  ގެއުންސިލްން ކަމަތީ  ގަވ އިދ  އެއްގޮތްވ  ގޮތުގެ
އިދ ރ ގެ މަޤުޞަދުތައް  ގެއެއްގޮތަށް، އެ ކައުންސިލް އިއެ އަހަރަށް އެ ކައުންސިލުން ފ ސްކުރި ބަޖެޓ  ރުމުގައިކު ތައްރަދުޚަ

 ޙ ސިލްވ  ގޮތަށް، ބަޖެޓުގައި ަކނޑައެޅިފައިވ  ކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައި
އެ ހިސ ބުތަކ  އެއްގޮތަްށ ، ޓ އެއްގޮތަށް ޞައްޙަކަމ އި ފުރިހަމަކ އެކު ބަލަހައް އިލްގެ ހިސ ބުތައް ހަޤީޤަތ ކައުންސިޚަރަދުކުރުމ އި، 

)ދައުލަތުގެ  3/2006ޤ ނޫނު ނަންބަުރ  ،މ ލީ ބަޔ ންތައް އެކުލަވ ލައި އޮޑިޓްކުރުމަށް މި އޮފީހަށް ހުށަހެޅުމަކީ އަހަރީ
ދ ރ އަށް ކަނޑައަޅ ފައިވ  ކައުންސިލްގެ އިގައްދޫ  ބުރީދެކުނުހުވަދު އަތޮޅު  މ އްދ ގެ ދަށުން ވަނަ 46މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު( ގެ 

 .މ ލީ ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ ގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ

 

 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު 
 

އިދ ރ އިން ޚަރަދު ކޮށްފައިވަނީ އެ އަހަރަްށ އަހަރުގެ ބަޖެުޓން ކައުންސިލްގެ ވަނަ  2019އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ 
ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ މަޤުޞަދުތައް ޙ ޞިލްވ  ގޮަތށް، ބަޖެޓުގައި ކަނޑައެޅިފައިވ   ،ކައުންސިލުން ފ ސްކުރި ބަޖެޓ  ެއއްގޮތަށް

ބެލުމުގެ އެ އިދ ރ ގެ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އ އި  ،އ އި ކަންތައްތަކަށް، ބަެޖޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައިތޯ
)ދައުލަތުެގ  2006/3ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ަކްނކަން ހިންގ ފައިވަީނ ޤ ނޫނު ނަްނބަރު  އިޔަފ ރިތަކ އި ފައިސ އ ދަށުގައިވ  ވި

އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް )ދިވެިހރ  2010/7ޤ ނޫނު ނަްނބަރު  ،މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު( އ އި ދައުަލތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދ އި
 ޤ ނޫނުތަކ އި އިދ ރ ގެ މ ލީ ކަންކަމ އި ގުޅޭ އެހެނިހެން ގެލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު( އ އި، އަދިވެސް ކައުންސިލް

ކަމަށް  އިޞްލ ޙުކުރަންޖެހޭ، މަލުކުރެވިފައިވ  މިންވަރ މެދު ދެކޭގޮތް ބަޔ ން ކުރުމ އި ޢަ ގަވ އިދުތަކ އި އެއްގޮތަށްތޯ ބަލައި، އެއަށް
 އެ ކަންކަން ކަމ ބެހޭ ފަރ ތްތަކުގެ ސަމ ލުކަމަށް ގެނައުމެވެ.، ފ ހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް އިްޞލ ޙުކުރުމަށް ލަފ  ދިނުމ އެކު
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ޖެޓުގެ ކޮށްދެއްވި ބަކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ކައުންސިލުން ފ ސް ،މި މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި
ރިހަމަކުރުްނ އް ފުރ ތުތަ ގޮތުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އިޖުމަޤުޞަދުތައް ޙ ޞިލުކުރުމަށްޯތ ބެލުމަށް ބޭނުންވ  ހެކި ހޯުދމުގެ

ގެ ކައުންސިލް އިގަވ އިދ  ރ ތުތަކުގެ ތެރޭގައި ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނ އި، ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ހިމެނެއެވެ. މި އިޖު
މުގެ ފުރުޞަތު އޮތް މިންވަރު ންހުރި އެހެނިހެން ޤ ނޫނ އި ގަވ އިުދަތކ އި ޚިލ ފަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވުމ ލީ ކަންކަމ އި ގުޅުއިދ ރ ގެ 

 ވަޒަންކުރުން ހިމެނެއެވެ.
 

ދު ކޮށްފައިވަނީ އެ ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަ 2019އިދ ރ އިން  ކައުންސިލްގެ ގައްދޫ ދެކުނުބުރީހުވަދުއަތޮޅު  މިގޮތުން
ވ  ގޮތަށް، ބަޖެޓުގަިއ އެ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ މަޤުޞަދުތައް ޙ ޞިލް ،އަހަރަށް އެ ކައުންސިލުން ފ ސްކުރި ބަޖެޓ  އެއްގޮތަށް
ދި ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އ އި އަ  އ އިތޯ ށް ކަނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައިކަނޑައެޅިފައިވ  ކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަ

ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުެގ  ަގއި،ގުމުންހުރި އެހެނިހެން ކަންަކން ހިންގުޅު އިިވޔަފ ރިތަކ އި ފައިސ އ  ދަށުގައިވ  ބެލުމުގެ ރ ގެ އެ އިދ 
 އެހެނިހެން ޤ ޫނނުތަކ އި އަދިވެސް ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ މ ލީ ކަންކަމ އި ގުޅޭ، ޤ ނޫނ އި، ދައުަލތުގެ މ ލިއްޔަތުެގ ގަވ އިދ އި

ށީގެންވ  ހެކި ހޯިދފައިވ  މިންވަރ މެދު ދެކޭގޮތް ބަޔ ްނ ކުރުމަށް ބޭނުންވ  މިންވަރަށް އެކަ އަމަލުކުރެވިފައިވ  ގަވ އިދުތަކަށް 
 ކަމަށް މި އޮފީހުން ޤަބޫލުކުރަމެވެ.

 

 ބިނ ކުރެވުނު އަސ ސް  ކޭގޮތް ކުރެވިފައިވ  މިންވަރ މެދު ދެ ޢަމަލު ނ އި ގަވ އިދަށް ޤ ނޫ 
 

ފައިވ  ގޮުތން، ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގަިއ ބަޔ ންކޮށް 35)ދަުއލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު(ެގ  3/2006 ޤ ނޫނު ަނންބަރު (1)
ލ ދީ އަހަރެއް ނިމޭތ  ކޮންމެ މީ  ،ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ މ ލީ ދައުލަތުގެ ކޮންމެ އޮފީހެއްގައި، އެ ޤ ނޫނުގެ ދަށުން ކަނޑައަޅ  

ތައްތަކުގެ ރިޕޯްޓ ތިން މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އެ މ އްދ ގައި ބަޔ ންކުރ  މ ލީ ހިސ ބުތަކ އި އިދ ރ ގައި ހިނގި ކަން
 ރީދެކުނުބު ވަދުއަތޮޅުހު. ނަމަވެސް، ހިމަނައިގެން، އަހަރީ ރިޕޯޓެއް ތައްޔ ރުކޮށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅަން ވ ނެއެވެ

ކުގެ ރިޕޯްޓ ވަނަ އަހަރުގެ މ ލީ ިހސ ބުތަކ އި، އިދ ރ ގައި ހިނގި ކަންތައްތަ 2019ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ ގައްދޫ 
ަކއި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަްށ ހިމަނައިގެން، އަހަރީ ރިޕޯޓެއް ަތއްޔ ރުކޮށް، އެ މ އްދ ގައި ބުނ  މުއްދަތުގައި، އޮޑިޓް ކުރުމަށްޓަ

 ރެވެން ނެތުން.ިސލްގެ މ ލީ ބަޔ ންތަކުގެ އޮޑިޓެއް ކުމުން، ކައުންހުށަހަޅ ފައި ނުވު
 

ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސ   5.21ގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގެ ދައުލަތު (2)
 ފައިސ މަސައްކަތް ކުރުމަށ އި  ހޯދުމަށް ފައިސ  ތެރޭގައި މުއްދަތުގެ ކަނޑައެޅިފައިވ  ދެއްކުމަށް  ފައިސ ހޯދުމަށްޓަކައި 

 ދެއްކުމަށް  ފައިސ  ތެރޭަގއި ދުވަހުގެ( ހަތެއް) 7 ނުލިބިއްޖެނަމަ، ފައިސ  ހަމަވ އިރު މުއްދަތު ކަނޑައެޅިފައިވ  ދެއްކުމަށް
ވަނަ ފަހަރަށް ވެސް ފައިސ  ދެއްކުމަށް ފުރުޞަތު ދިނުމުން ފައިސ   2ލިޔުމުން ހަނދ ންކޮށްދިނުމަށ ިއ އަދި 

ުހށަެހޅުމަށް ބަޔ ންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، އޮޑިޓްކުރެވުނު ތ ރީޚު  ޝަރީޢަތަށް މައްސަލަ ހޯދުުމގެ ފައިސ ނުދައްކައިފިނަމަ، 
)ފަސް  -/566,605ސިލްގެ އިދ ރ އަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސ ގެ ގޮތުގައި ( ގެ ނިޔަލަށް ކައުނ2020ްސެޕްޓެންބަރު   15)
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މިފައިސ  ހޯދުމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިވ ކަން  ،ރުފިޔ  ހުރިއިރު ލައްކަ ފަސްދޮޅަސް ހަ ހ ސް ހަ ސަތޭކަ ފަހެއް(
 ން. ތުލިޔުމުން އެނގެން ނެ

 ވަނަ 14 ގެ(އުޞޫލު ޗުއްޓީގެ ކައުންސިލަރުންގެ) އ/02/221/2018 ނަންބަރު ުއޞޫލު އޮތޯރިޓީގެ ގަވަރމަންޓް ލޯކަލް (3)
 އ ޢިލީ ނުވަތަ ޗުއްޓީގައި ސަލ މުގެ ގޮތަށް ނުޖެހޭ ހުށަހަޅަން ލިޔުން  މެޑިކަލް ކައުންސިލަރަކު ގައި( ށ) ނަންބަރުގެ
 ބަޔ ންކޮށް ސަބަބު ހުރި އިޗުއްޓީގަ ސަލ މުގެ ކައުންސިލަރު އެ  ނިކުމެ ތަށްމަސައްކަ ހުރުމަށްފަހު، ޗުއްޓީގައި ޒިންމ ގެ

 މުސ ރަ ންސިލަރުންގެކައު  ކަމަށ އި ހުށަހަޅަންވ ނެ" ޯފމު ބަޔ ންކުރ  ސަބަބު ހުރި ޗުއްޓީގައި ޒިންމ ގެ އ ޢިލީ/ސަލ މުގެ"
 ށަހަޅ ފައިނުވ ނަމަހު ފޯމް ބަޔ ންކުރ  ސަބަބު ހުރި ޗުއްޓީގައި ޒިންމ ގެ އ ޢިލީ/ސަލ މުގެ ހަމައަށް ދުވަހ އި ހިސ ބުކުރ 
 ޖެނުއަރީ  01 ،ސްނަމަވެވެއެވެ.  ބަޔ ންކޮށްފައި ހިސ ބުކުރުމަށް މުސ ރަ ބަލައި، ކަމަށް ޙ ޟިރީއެއް  ޣައިރު އެދުވަހަކީ
 ޔ ންކުރެވުނު ބަ މަތީގައި ،މެމްބަރެއް އެއްވެސް ކައުންސިލްގެ ނިޔަލަށް  ގެ 2019ޑިސެންބަރު  31 ފެށިގެން އިން 2019

 އ ޢިލީ/ސަލ މުގެ" ށްދުވަސްަތކަ ހުންނަވ  ޗުއްޓީގައި ޒިންމ ގެ އ ޢިލީ ނުވަތަ ސަލ މްގައި ންމަތީ ގޮތުގެ ސަރކިއުލަރގައިވ 
 އެލަވަންސް  ސ ރައ އިމު މިދުވަސްތަކަށް އަދި ުނދ ކަމ އި ހުށަހަޅަމުން" ފޯމު ބަޔ ންކުރ  ސަބަބު ހުރި ޗުއްޓީގައި ންމ ގެޒި

 އިނ ޔަތުގެ ސ ރައ އިމު ދުވަސްތަކަށް ނުވ  ހުށައަޅ ފައި ފޯމް ސަލ މް ތެރޭގައި އަހަރުގެ ަވނަ 2019ވުމުގެ ސަބަބުން ދީފައި
  ދީފައިވުން.  އިތުރަށް ރުފިޔ ( ހަތެއް ފަސްދޮޅަސް ސަތޭކަ ތިން ހ ސް ހަތަރު ފަންސ ސް) -/54,367 ގޮތުގައި

 ވަނަ  124 ގެ(ޤ ނޫނު ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލ މަރުކަޒީ ދ އިރ ތައް އިދ ރީ ދިވެހިރ އްޖޭގެ) 2010/7 ނަްނބަރު ޤ ނޫނު (4)
ވެސް މެމްބަރެއް އެ ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ގައްދޫ ކައުންސިލް އިދ ރ ގެ އެއް ފަދައިން، ބަޔ ންކޮށްފައިވ  މ އްދ ގައި

 ގުޅުންތަކ ބެހޭ  ފ ރީގެވިޔަ ގޮތްތަކ އި ލިބޭ އ މްދަނީ އ އި އ މްދަނީ އަދި މަޢުލޫމ ތު ވިޔަފ ރީގެ ފައިސ އ އިމެމްބަރެއްގެ 
 މްބަރުންގެމެ ަކއުންސިލް ފެންނަންނެތުމުން، ލިޔެކިޔުމުން ހުށަހަޅ ފައިވ ކަން އިދ ރ އަށް ކައުންސިލްގެ ލިޔުމުން މަޢުލޫމ ތު
 މަސައްކަތެއް ނުވަތަ އްމުޢ މަލ ތެ ވިޔަފ ރީގެ ފުށޫއަރ  މަސްލަޙަތަށް މަޤ މުގެ އެ އަދ ކުރުމުގައި މަސްއޫލިއްޔަތު މަޤ މުގެ
 ނުކުރެވުން. ކަށަވަރު ކަންވ ކަން ނުވަތަ ޫނންކޮށްފައި

ވަަނ  110ގެ (ރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނުއިދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ ) 7/2010ނަްނބަރު  ޤ ނޫނު (5)
 ހުޅުވ ލެވިފައިވ  ނަށް ޢ ްނމުކޮށްންން ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމ ތު ިދުނމަށްޓަކައި ރައްޔިތުމަތީ މ އްދ  ގައިވ  ގޮތުގެ
ފައިވެއެވެ. އަދި ފެބްރުވަީރ ްއވަންޖެހޭނެ ކަމަށް ބަޔ ންކޮށް ައހަރެއްގެ ފެބްރުއަރީ އަދި ޖުލައި މަހު ބ ބައްދަލުވުމެއް ކޮންމެ 

އްޔިތުންނަށް ހުށަހަޅަންވ ނެ ރައޮޑިޓް ރިޕޯޓް  ،މ ލީ ރިޕޯޓ އި ،މަހު ބ އްވ  ބައްދަލުވުމުގައި ފ ިއުތވި އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓ އި
ގެ މަސައްކަތު ތ ވަލ އި ބައްދަލުވުމުގައި ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ ކުރިއަށް އޮތް އަހަރު މުންކަމަށ އި ޖުލައި މަހު ބ އްވ  ޢ 

 2019ސިލްގެ އިދ ރ އިން އެގޮތުން ކައުންބަޖެޓް ރައްޔިތުންަނށް ހުަށހަޅ  ޚިޔ ލު ހޯދަންވ ނެ ކަމަށް ބަޔ ންކޮްށފައިވެއެވެ. 
ބައްދަލުވުން ޤ ޫނުނ  ގެނަމަވެސް، ޖުލައި މަހުބ އްވ ފައި ވީ ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ މިދެންނެވުނު ބައްަދލުވުން

 މ އި އްސ  ނުކުރެވި ހުރުޙިން ބ އްވ ފައި ނުވ ތީ، ރައްޔިތުންނަށް ޙިއްސ  ކުރަންޖެހޭ މުހިންމު މަޢުލޫމ ތު ގައިވ  ގޮތުގެ މަތީ
ންގެ ޙިޔ ލު ހޯދިފައި ތުން ރައްޔިތުއި ގުޅޭ ގޮކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތ ވަލ އި ބަޖެޓ 

 ނުވުން.
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  ކޭގޮތް ކުރެވިފައިވ  މިންވަރ މެދު ދެ ޢަމަލު  އި ގަވ އިދަށް ޤ ނޫނ  

 

 މި އޮފީހުން ދެކޭ ގޮތުގައި،

އަށް ނިމުނު މ ީލ  2019ޑިސެމްބަރު  31ކައުްނސިލްގެ އިދ ރ ގެ ގައްދޫ  ބުރީދެކުނު ހުަވދުއަތޮޅު ،ގޮތެއްގައި )ހ( މައިގަނޑު
 ސިލްގެ އިދ ރ ގެ ކައުން ކޮށްދެއްވި ބަޖެޓ  އެއްގޮތަށް،އެ އަހަރަށް ކައުންސިލުން ފ ސް ޚަރަދުތައް ކޮށްފައިވަނީ އަހަރުގެ

އިވ  މިންވަރަށް، ކަނޑައެޅިފަ ބަޖެޓުގައި ކަނޑައެޅިފައިވ  ކަންތައްތަކަށް، ބަެޖޓުގައިއެ ، މަޤުޞަދުތައް ޙ ޞިލްވ  ގޮތަށް
 ވެ.ށެއެއްގޮތަ ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނ އި، ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދ އި

( 5( އިން )1ރު )ނަންބަޤ ޫނނ އި ގަވ އިދަށް ޢަމަލުކުރެވިފައިވ  މިންވަރ މެދު ދެކޭގޮތް ބިނ ކުރެވުނު އަސ ސްގެ )ށ( އަދި 
ގަނޑު ގޮތެއްގައި، ހިންގ  އެހެނިހެން މ ލީ ކަންކަން، މައި ލްގެ އިދ ރ ގެކައުންސި ،ތައް ފިޔަވައިއަށް ބަޔ ންކޮށްފައިވ  މައްސަލަ

ގެ މ ލީ ކަންކަމ  ގުޅުންހުރި އި ކައުންސިލްގަވ އިދ  މ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ ޤ ނޫނ އި މ ލިއްޔަތުގެ ދައުަލތުގެބަލަހައްޓ ފައި ވަނީ 
 ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން )ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް 2010/7 ޤ ނޫނު ނަންބަރު  އަދިއެހެނިހެން ޤ ނޫނ އި ގަވ އިދުތަކ އި 
 ކަމަށް މިއޮފީހުން ދެކެމެވެ. ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު( އ އި އެއްގޮަތށް

 
 

 އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް  މައްސަލަތަކ އި ކުރެވުނު  ގައި ފ ހަގަ ޓް އޮޑި 

 

 ނުވުން  ކުރުމަށް ހުށަހަޅ ފައި ކައުންސިލްގެ މ ލީ ބަޔ ންތައް އޮޑިޓް  .1

އިވ  ގޮތުްނ، ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފަ 35)ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު(ެގ  3/2006ޤ ނޫނު ނަްނބަރު 
ންމެ މ ލީ އަހަރެއް ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ ، ކޮމ ލީ ދައުލަތުގެ ކޮންމެ މަސްއޫލު އޮފީހެއްގައި، މި ޤ ނޫނުގެ ދަށުން ކަނޑައަޅ  

ންތައްތަކުގެ ރިޕޯްޓ ކަނިމޭތ  ތިން މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އެ މ އްދ ގައި ބަޔ ންކުރ  މ ލީ ހިސ ބުތަކ އި އިދ ރ ގައި ހިނގި 
މިނިސްޓްރީ އޮފް  ންވ ނީހިމަނައިގެން، އަހަރީ ރިޕޯޓެއް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅަންވ ެނއެވެ. އަދި މި ރިޕޯޓް ތައްޔ ރުކުރަ

 ،ން، ރަށު ކައުންސިލް( އD2/CIR/2016/9ި-13ޜަރީގެ މ ލިއްޔަތ ބެހޭ ސަރކިއުލަރ )ނަްނބަރ:ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެ
ނިގަނޑ އި އެއްގޮތަްށ އަދި ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުގެ މ ލީ ހިސ ބުތަްއ ތައްޔ ރުކުރުމަށް ކަނޑައަޅ ފައިވ  އޮ އަތޮޅު ކައުންސިލް

 ކަމަށް ބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.

ކ އި އިދ ރ ގައި ވަނަ އަހަރުގެ މ ީލ ހިސ ބުތަ 2019ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން  ގައްދޫނުުބރީ ދެކުނަމަވެސް، ހުވަދުއަތޮޅު 
ޑިޓަރ ޖެނެރަލްއަްށ އޮޑިޓް ކުރުމަށްޓަކައި އޮ، ހިނގި ކަންތައްތަކުގެ ރިޕޯޓް ިހމަނައިގެން، އަހަރީ ރިޕޯޓެއް ަތއްޔ ރުކޮށް

 ކުަރމެވެ. ނުވ ކަން ފ ހަގަ ހުށަހަޅ ފައި

ކައުންސިލްގެ  ގައްދޫ ދެުކނުބުރީހަރީ ރިޕޯޓް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްއަށް ހުށަހަޅ ފައި ނުުވމުގެ ސަބަބުން، ހުވަދުއަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އަ

 އަށް ނިމުނު މ ލީ އަހަރުގެ މ ލީ ބަޔ ންތަކުގެ އޮޑިޓް ކުރެވޭގޮތް ވަނީ ނުވެފައެވެ. 2019ޑިސެންބަރު  31އިދ ރ ގެ 
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 ޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް އި 

، ކައުންސިލްގެ މ ލީ ބަޔ ންތައް ،ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮތަށް 35ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނުގެ )ހ( 

ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ އަހަރީ ރިޕޯޓ އެކު، ކޮންމެ މީލ ދީ އަހަރެއް ނިމޭތ  ތިން މަސްދުވަހުގެ ތެޭރގައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް 
. އަިދ މި ރިޕޯޓް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ މ ލިއްޔަތ ބެހޭ ސަރކިއުލަރ  ހުށަހެޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ

އަދި ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުގެ މ ލީ ހިސ ބުތަްއ  އަޮތޅު ކައުންސިލް ،( އިން، ރަށު ކައުންސިލD2/CIR/2016/9ް-13)ނަންބަރ:
 އްޔ ރުކުރުމަށް ވެސް ދަންނަވަމެވެ.ތައްޔ ރުކުރުމަށް ކަނޑައަޅ ފައިވ  އޮނިގަނޑ އި އެއްގޮތަށް ތަ

 D2/CIR/2016/14 (19-13)ށ( މިނިސްޓްރީ އޮފް ފައިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ނެރެފައިވ  މ ލިއްޔަތ  ބެހޭ ނަންބަރު 
ވ  ( 'މ ލީ ހިސ ބު ނިންމުމ އިގުޅޭ ގޮތުން ތައްޔ ރުކުރަންޖެހޭ ރިޕޯޓ އިބެހޭ' ސަރކިއުލަރ ގައި ބަޔ ންކޮށްފައ2016ިޑިސެންބަރު 

 ެވސް ދަންނަވަމެވެ. ކަންތައްތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް

 

 ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސ  ހޯދުމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިވ ކަން ލިޔުމުން އެނގެން ނެތުން  .2

ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގަިއ ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކަްށ ލިެބްނޖެހޭ ފައިސ  ހޯދުމަށްޓަކަިއ  5.21ގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުެގ ދައުލަތު
 ދެއްކުމަށް  ފައިސ މަސައްކަތް ކުރުމަށ އި  ހޯދުމަށް ފަިއސ  ތެރޭގައި މުއްދަތުގެ ކަނޑައެޅިފައިވ  ދެއްކުމަށް ފައިސ 

ލިޔުމުން  ދެއްކުމަށް ަފއިސ  ތެރޭގައި ދުވަހުގެ( ހަތެއް) 7 ނުލިބިއްޖެނަމަ، ފައިސ  ހަމަވ އިރު މުއްދަތު ކަނޑައެޅިފައިވ 
 ފައިސ  ަވނަ ފަހަރަށް ވެސް ފައިސ  ދެއްުކމަށް ފުރުޞަތު ިދނުމުން ފައިސ  ނުދައްކައިފިނަމަ،  2ހަނދ ންކޮށްިދނުމަށ އި އަދި 

ސެޕްޓެންބަުރ   15އޮޑިޓްކުރެވުނު ތ ރީޚު ) ،ނަމަވެސް ބަޔ ންކޮްށފައިވެއެވެ.ހުށަހެޅުމަށް  ޝަރީޢަތަށް  މައްސަލަ ހޯދުމުގެ
)ފަސް ލައްކަ ފަސްދޮޅަސް ހަ  -/566,605( ގެ ނިޔަލަށް ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސ ގެ ގޮތުގައި 2020

ެގްނ މިފައިސ  ހޯދުމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިވ ކަން ލިޔުމުން އެނ ،ރުފިޔ  ހުރިއިރު ހ ސް ހަ ސަތޭކަ ފަހެއް(
 ނެތްކަން ފ ހަގަ ކުރެވުނެވެ.

 ދިންގޮތް  ލަފ   އިޞްލ ޙުކުރަން 

ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގަިއ ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކަްށ ލިެބްނޖެހޭ ފައިސ  ހޯދުމަށްޓަކަިއ  5.21ގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުެގ ދައުލަތު
 ދެއްކުމަށް  ފައިސ މަސައްކަތް ކުރުމަށ އި  ހޯދުމަށް ފަިއސ  ތެރޭގައި މުއްދަތުގެ ކަނޑައެޅިފައިވ  ދެއްކުމަށް ފައިސ 

ލިޔުމުން  ދެއްކުމަށް ަފއިސ  ތެރޭގައި ދުވަހުގެ( ހަތެއް) 7 ނުލިބިއްޖެނަމަ، ފައިސ  ހަމަވ އިރު މުއްދަތު ކަނޑައެޅިފައިވ 
 ފައިސ  ފިނަމަ، ަވނަ ފަހަރަށް ވެސް ފައިސ  ދެއްުކމަށް ފުރުޞަތު ިދނުމުން ފައިސ  ނުދައްކައި 2ހަނދ ންކޮށްިދނުމަށ އި އަދި 

 ބަޔ ންކޮށްފައިވ ތީ އެަފދައިން އަމަލުކުރުމަށް ދަންނަވަެމވެ.ުހށަހެޅުމަށް  ޝަރީޢަތަށް މައްސަލަ ހޯދުމުގެ
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ކައުންސިލަރުން ސަލ މް ޗުއްޓީގައި ހުރި ސަބަބު ބަޔ ންކޮށް ލިޔުން ހުށަހަޅ ފައި ނުވ  ދުވަސްތަކަށް މުސ ރައ އި އެލަވަންސް  .3
 ދީފައިވުން 

 

 ވަނަ  14 ގެ (އުޞޫލު ޗުއްޓީގެ ކައުންސިލަރުންގެ) އ/02/221/2018 ނަންބަރު އުޞޫލު އޮތޯރިޓީގެ ގަވަރމަންޓް ލޯކަލް 
 ޒިންމ ގެ އ ޢިލީ  ނުވަތަ ޗުއްޓީަގއި ސަލ މުގެ ގޮތަށް  ނުޖެހޭ ހުށަހަޅަން  ލިޔުން މެޑިކަލް ކައުންސިަލރަކު ގައި ( ށ) ނަންބަރުގެ
 އ ޢިލީ /ސަލ މުގެ" ބަޔ ންކޮށް ސަބަބު ހުރި ޗުއްޓީގައި ސަލ މުގެ ކައުންސިލަރު އެ ނިކުމެ ތަށްމަސައްކަ ހުރުމަށްފަހު، ޗުއްޓީގައި
 ދުވަހ އި  ހިސ ބުކުރ   މުސ ރަ ކައުންސިލަރުންގެ ކަމަށ އި ހުށަހަޅަންވ ނެ" ފޯމު ބަޔ ންކުރ  ސަބަބު ހުރި  ޗުއްޓީގައި ޒިންމ ގެ
 ޙ ޟިރީއެއް  ޣައިރު އެުދވަހަކީ ހުށަހަޅ ފައިނުވ ނަމަ ފޯމް ބަޔ ންުކރ  ސަބަބު ހުރި ޗުއްޓީގައި ޒިންމ ގެ  އ ޢިލީ/ސަލ މުގެ ހަމައަށް

  .ވެއެވެ ބަޔ ންކޮށްފައި ހިސ ބުކުރުމަށް މުސ ރަ ބަލައި، ކަމަށް

އެއްވެސް ކައުންސިލް ކައުންސިްލގެ ގެ ނިޔަލަށް  2019ޑިސެންބަުރ  31އިން ފެށިގެން  2019ޖެނުއަރީ  01ނަމަވެސް، 
މެމްބަރެއް، މަތީގައި ބަޔ ންކުރެުވނު ސަރކިއުލަރގައިވ  ގޮތުގެ މަތިން ސަލ މްގައި ނުވަތަ އ ޢިލީ ިޒންމ ގެ ޗުއްޓީގައި ހުންނަވ  

ތަކަށް ދުވަސްތަކަށް "ސަލ މުގެ/އ ޢިލީ ޒިންމ ގެ ޗުއްޓީގައި ހުރި ސަބަބު ބަޔ ންކުރ  ފޯމު" ހުށަހަޅަމުން ނުދ ކަމ އި އަދި މިދުވަސް
ސަލ މް ފޯމް ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި  2019 ގަ ކުރެވިފައިވެއެވެ. އެގޮތުން،މުސ ރައ އި އެލަވަންސް ދީފައިވ ކަން ފ ހަ

)ފަންސ ސް ަހތަރު ހ ސް ތިން ސަތޭަކ  -/54,367ހުށައަޅ ފައި ނުވ  ދުވަސްތަކަްށ މުސ ރައ އި އިނ ޔަތުގެ ގޮތުގައި 
 ކަން ފ ހަގަ ކުރެވުނެވެ. ފަސްދޮޅަސް ހަތެއް( ރުފިޔ  ދީފައިވ 

 އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި ބަޔ ން ކޮށްފައިވ ގޮަތށް މުސ ރައ އި، އެކިއެކި  7.14ގެ ގަވ އިދު ގެދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތު)ހ( 
ފައިސ އެއް ދިނުމުގައި މުވައްޒަފުންނަށް ދޭންޖެހޭ އެއްވެސް  މިނޫންވެސް، އެލަވަންސ އި، އިތުރުގަޑީގެ ފައިސ އ އި

އިތުރަށް ދެވިފައިވ  ފައިސ  އަނބުރ  ހޯދައި ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔ އަށް  ފައިސ  ދެވިއްޖެނަމަ، ދޭންޖެހޭވަރަށްވުރެ އިތުރަށް
 ދަންނަވަމެވެ. ޖަމ ކުރުމަށް

ވަނަ  14 (ގެއުޞޫލުކައުންސިލަރުންގެ ޗުއްޓީ އ  ގުޅޭ )އ /2/221/2018ލޯކަލް ގަވަރމަްނޓް އޮތޯިރޓީގެ ނަންބަރު )ށ( 
ނަންބަރުގެ )ށ( ގައި ވ ގޮތަށް ކައުންސިލަރަކު މެޑިކަލް ލިޔުން ހުށަހަޅަންނުޖެހޭ ގޮަތށް ސަލ މްގެ ޗުއްޓީގައި ހުރުމަށްފަހު، 

އ ޢިލީ ޒިންމ ގެ ޗުއްޓީގައި  "ސަލ މުގެ/ ،މަސައްކަތަށް ނިކުމެ އެ ކައުންސިލަރު ސަލ މުގެ ޗުއްޓީގައި ހުރި ސަބަބު ބަޔ ންކޮށް
 ރި ސަބަބު ބަޔ ންކުރ  ފޯމު" ހުށެހެޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ.ހު

 

 ނުވުން  ހުށަހަޅ ފައި  އިދ ރ އަށް  ކައުންސިލްގެ  ލިޔުމަކުން  މަޢުލޫމ ތު  އ މްދަނީގެ  ވިޔަފ ރިއ އި  މެމްބަރުންގެ  ކައުންސިލް  .4
 

ވަަނ  124)ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު( ގެ  7/2010ޤ ނޫނު ނަްނބަރު 
މ އްދ ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ ެމމްބަރަކު އިންތިޚ ބުވުމ އެކު އެ މެމްބަރެއްގެ ފައިސ އ އި ވިޔަފ ރީގެ މަޢުލޫމ ތު އަދި އޭނ ެގ 

ގޮތްތަކ އި ވިޔަފ ރީގެ ގުޅުންތަކ ބެހޭ މަޢުލޫމ ތު ލިޔުމަކުން ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އަށް އ މްދަނީއ އި އ މްދަނީ ލިބޭ 
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ވިޔަފ ރިއ އި އ މްދަނީގެ މަޢުލޫމ ތު ލިޔުމަކުން ކައުންސިލްެގ  މެމްބަރުންގެ ކައުންސިލްގެ ،ހުށަހަޅަންވ ނެ ކަަމށެވެ. ނަމަެވސް

 ވެ. ފައިވެއެހަޅ ފައި ނުވ ކަން ފ ހަގަ ކުރެވިއިދ ރ އަށް ހުށަ

 އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

 ވަނަ  124 ގެ( ޤ ނޫނު ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލ މަރުކަޒީ ދ އިރ ތައް އިދ ރީ ދިވެހިރ އްޖޭގެ) 7/2010 ނަްނބަރު ޤ ނޫނު
 ހުށަހެޅުމަށް އިދ ރ އަށް ކައުންސިލްގެ ލިޔުމަކުން މަޢުލޫމ ތު އ މްދަނީގެ ވިޔަފ ރިއ އި  މެމްބަރުންގެ މަތީން ގޮތުގެ މ އްދ ގައިވ 
 .ދަންނަވަމެވެ

 

 ނުވުން  މުކޮށް ހުޅުވ ލެވިފައިވ  ބައްދަލުވުން ބ އްވ ފައި ން އްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމ ތު ދިނުމަށްޓަކައި ޢ  ރަ  .5

ވަނަ މ އްދ   110 ގެ )ދިެވހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ޫނނު( 2010/7 ޤ ނޫނު ނަްނބަރު
ނަށް ޢ ންމުކޮށް ހުޅުވ ލެވިަފއިވ  ބައްދަލުވުމެއް ކޮންމެ ންން ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމ ތު ދިނުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުމަތީ ގައިވ  ގޮތުގެ
އްދަލުވުމުގަިއ އްވަންޖެހޭނެ ކަަމށް ބަޔ ްނކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ފެބްރުވަރީ ަމހު ބ އްވ  ބަ ފެބްރުއަރީ އަދި ޖުލައި މަހު ބ އަހަރެއްގެ

އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ރައްޔިތުންނަށް ހުށަހަޅަންވ ނެ ކަމަށ އި ޖުލައި މަހު ބ އްވ   ،މ ލީ ރިޕޯޓ އި ،ފ އިތުވި އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓ އި
 އި، ބަޖެޓް ރައްޔިތުންނަށް ހުށަހަޅަމު ބައްދަލުވުމުގައި ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތ ވަލ އިންޢ 

އަދި ޖުލައި  ވަނަ އަހަރު ފެބްރުއަރީ 2019 ނަމަވެސް، ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިންޚިޔ ލު ހޯދަންވ ނެ ކަމަށް ބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ. 

 ބ އްވ ަފއި ނުވ ކަން ފ ހަގަ ކުރެވުނެވެ. ންގައިވ  ގޮތުގެ މަތީޤ ނޫނު ބައްދަލުުވން އްވަންޖެހޭބ މަހު 

 އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

ވަނަ މ އްދ   110 )ދިެވހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ޫނނު( ގެ 2010/7 ޤ ނޫނު ނަްނބަރު
އްމުކޮށް ހުޅުވ ލެވިފައިވ  ބައްދަލުވުމެއް ކޮންމެ އ ނަށް ންން ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމ ތު ދިނުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުމަތީ ގައިވ  ގޮތުގެ
ަމލު ޢަން ފެބްރުއަރީ އަދި ޖުލައި މަހު ބޭއްވުމަށް ބަޔ ންކޮްށފައިވ ތީ، މި ދެްނނެވި ޤ ޫނނު ަގއިވ  ގޮތުގެ މަތީ އަހަރެއްގެވެސް

އަދި މި ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔ  ފުރިހަމަޔަށް ލިޔުމަށްފަހު ފައިލުކުރުމަށް  ކުރައްވަމުން ގެންދިއުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
މަހުން އެއްމަހު  އްޤީގެ ޕްލޭނަށް ޢަމަލީ ސިފަ އަންނަމުންދ  ގޮތުގެ މަޢުލޫމ ތު މަދުވެގެން ދެމީގެއިތުރުން ތަރަ ދަންނަވަމެވެ.

 ދަންނަވަމެވެ. ވެސް މުކުރަމުން ގެންދިޔުމަށްއ ންކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން 
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 އެހެނިހެން ކަންތައްތައް އޮޑިޓްގައި ފ ހަގަކުރެވުނު 

މުވައްޒަފުން ދިވެހިރ އްޖޭގެ ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމްގައި ބައިވެރި ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން ވަޒީފ  އަދ ކުރ   .1
 ކޮށްފައި ނުވުން 

 މުވައްޒަފުންނ އި  ގޮތުން ގަިއވ ( ށ) މ އްދ ގެ ވަނަ 12 ގެ ޤ ނޫުނ( ޕެންޝަނ އިބެހޭ )ދިެވހިރ އްޖޭގެ 8/2009 ަނންބަރު ޤ ނޫނު
 ފެށިެގން  ތ ރީޚުން ދޭ ވަޒީފ  ،ރަޖިސްޓަރކޮށް އޮފީހުގައި އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޕެންޝަން މޯލްޑިވްސް ފަރ ތް ދޭ ވަޒީފ 

 ލ ޒިމް ޤ ނޫނުން  ދެންނެވި މި މައްޗަށް އިދ ރ ގެ ކައުްނސިލްގެ ކުރުމަކީ ބައިވެރި ސްީކމްގައި ޕެންޝަން ރިޓަޔަރމަންޓް
 ،މުވައްޒަފުންނ އި ަނގ ފައިވ  ބެލެހެއްޓުމަށް ސ ފުކޮށް ސަަރޙައްދު އިޖްތިމ ޢީ އުޞޫލުން ކޮންޓްރެކްޓް ނަމަވެސް،. ކުރ ކަމެކެވެ

 .ކުރެވުނެވެ ފ ހަގަ ބައިވެރިކޮށްފައި ނުވ ކަން ސްކީމްގައި ޕެންޝަން ރިޓަޔަރމަންޓް ފުންމުވައްޒަ ނަގ ފައިވ  ސެކިއުރިޓީ އަށް

 އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

 މަތީން ގޮތުގެ  ގައިވ ( ށ) މ އްދ ގެ ވަނަ 12 ގެ (ޤ ނޫނު ޕެންޝަނ އިބެހޭ ިދވެހިރ އްޖޭގެ) 8/2009 ަނންބަރު ޤ ނޫނު
 ޕެންޝަން ރިޓަޔަރމަންޓް ދިވެހިރ އްޖޭގެ  މުވައްޒަފުން އަދ ކުރ  ވަޒީފ  އުޞޫލުން ކޮންޓްރެކްޓް އިދ ރ ގައި ކައުންސިލްގެ
 .ދަންނަވަމެވެ ކުރުމަށް ބައިވެރި ސްކީމްގައި

 

ކުއްޔަށް  ލުމުގެ ދަށުގައިވ  އިމ ރ ތެއް )އަލަ ފެކްޓްރީ(އިދ ރ ގެ ބެ އިވިންގ ސްކޫލެއް ހިންގުމަށް ކައުންސިލްގެ ޑަ  .2
 ދިނުމުގައިއ އި ކުލި ދެއްކުމުގައި ފ ހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

ކުއްޔަށް ދިނުމުގައި  (ފެކްޓްރީ އަލަ) އިމ ރ ތެއް ޑައިވިންގ ސްކޫލެއް ހިންގުމަށް ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ ބެލުމުގައި ދަށުގައިވ 
 އްސަލަތައް ހުރިކަން އޮޑިޓަށް ފ ހަގަ ކުރެވުނުވެ. އެގޮުތން ފ ހަގަ ކުރެވުނު މައްސަލަތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.  ބައެއް މަ

 (އަލަ ފެކްޓަރީ) އިމ ރ ތެއް )ހ( އަމިއްލަ ފަރުދަކަށް ޑައިވިްނގ ސްކޫލެއް ހިންގުމަށް ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވ 
އިދ ރ ގައި  ގައި ސިޓީއަކުން ކައުންސިލްގެ 2018ޖުލައި  30ށް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ބޭނުންވ  ކަމުގައި ވީހ ވެސް ދިގު މުއްދަތަކަ

ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ކައުންސިލުން   ބައްދަލުވުމުގައި އިމ ރ ތްވަނަ ޢ ންމު 58ވަނަ ދައުރުގެ  3ކައުންސިލްގެ  ،އެދުމުން
އަހަރުގެ މުއްދަތަށް ކުއްޔަށްދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި  3 މި އިމ ރ ތް ގައި 2018ކްޓޯބަރ އޮ 4ނިންމަވ ފައިވެއެވެ. އެގޮތުން 

އެވެ. ަނމަވެސް، މި އެއްބަސްވުމުގެ އެއްވެސް މ އްދ އެއްގައި އެ އިމ ރ ތުގައި ކުރިއަށް ގެންދަންޖެހެނީ ވަނީ ސޮއިކޮށްފަދެފަރ ތުން
ލްގެ އިދ ރ ގެ ފަރ ތުން މަޢުޫލމ ތު ދީފައިވ  ގޮތުގައި އޮޑިްޓ ޑައިވިންގ ސްކޫލެއްކަމުގައި ބަޔ ންކޮށްފައި ނުވެއެވެ. އަދި ކައުްނސި

( ގެ ނިޔަލަށް މިއިމ ރ ތުގައި ކުރިއަށްގެންދަނީ ޑައިވިންގ އިކުއިޕްމަންޓްސް ވިއްކ  2020ސެޕްޓެންަބރު  15ކުރެވުނު ތ ރީޚު )
ހ ސިލުނުވެއެވެ. އަދި އިޢުލ ން ކުރުމެއްނެތި  ފިހ ރައެކެވެ. މިހެންވުމުގެ ސަބަބުން ކައުންސިލުން އިމ ރ ތް ކުއްޔަށްދިން މަޤުސަދު

މި އިމ ރ ތް ވަކި ފަރ ތަކަށް ކުއްޔަށް ދީފައިވުމުގެ ސަބަބުން މި އިމ ރ ތް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ޝައުގުވެރިވ  އެހެން ފަރ ތްކަތަްށ 
 ހަމަހަމަ ފުރުޞަތެއް ލިބިފައި ުނވ ކަން ފ ހަގަ ކުރަމެވެ.    
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އްޔަށް ހިފ  ތަުނެގ ވަނަ މ އްދ ގައި ކު 5ދެފަރ ތުގެ ދެމެދުގައި ވެފައިވ  އެއްބަސްވުމުގެ ކުއްޔަށް ދިނުމަްށ  )ށ( އިމ ރ ތް
ނޑައެޅިފައިވ  މުއްދަތުގައި )ފަނަރަ ސަތޭކަ( ރުފިޔ  ކަމުގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް، ކަ  -/1,500ކުލިއަކީ މަހަކު 

ރެވުނެވެ. އެގޮތުްނ ލެއް މި އެއްބަސްވުމުގައި ނެތްކަން ފ ހަގަ ކުކުލި ނުދެއްކި ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް ޖޫރިމަނ  ކުރެވޭ އުޞޫ
( 2020ޕްޓެންބަރު ސެ 15( އިން ފެށިގެން އޮޑިޓް ކުރެވުނު ތ ރީޚު )2018އޮކްޓޫބަރު  4އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރި ތ ރީޚު )

ލަށް އެފަރ ތުން ކައުންސިްލ ނު ތ ރީޚުގެ ނިޔަ)ިތނެއް( މަހުގެ ކުލިއެވެ. އެހެންކަުމން އޮޑިޓް ކުރެވު 3ގެ ނިޔަލަށް ދައްކ ފައިވަނީ 
ދި ކައުންސިލްގެ އަވެ. )ހަތ ވީސް ހ ސް( ރުފިޔ  ލިބިފައި ނުވ ކަން ފ ހަގަ ކުރެުވނެ -/27,000އިދ ރ އަށް ދައްކަންޖެހޭ 

ކަނޑައެޅިފައިވ   ކުގައިނިހެން ފަރ ތްތަކ އި ދެމެދު ވެފައިހުރި ބިންތައް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ އެއްބަސްވުންތައިދ ރ އ އި އެހެ
އް ކުއްޔަށް ހިފ ފައިވ  އެހެން ިބންތަ ،މުއްދަތުގައި ކުލި ނުދައްކައިފިަނމަ، ޖޫރިމަނ  ކުރެވޭނެ ކަމަށް ބަޔ ންކޮށްފައި ވުމުން

  ފަރ ތްތަކަށް ނުިލބޭ މަންފ އެއް ިމ ފަރ ތަށް ލިބޭކަން ފ ހަގަ ކުރަެމވެ.

އިޞްލ ޙުކުރަން ލަފ  ދިންގޮތް 

ން މަސައްކަތެއްޯތ ކޮމަސައްކަތެއް ނުަވތަ ކަމެއް ކުރުމަށް ދޫކުރެވޭ ބިންަތކުގައި ކުއްޔަށްހިފ  ފަރ ތުން ުކރަނީ )ހ( ވަކި 
 ބަލައި، ގަވ އިދުން މޮިނޓަރ ކުރަމުން ގެންދިއުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

ގައި ކުލި ދެއްކުމަށް ސްވުން ތަކު)ށ( ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން ިބންތަކ އި އެހެނިހެން ތަެކތި ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ވެވޭ އެއްބަ
 މެވެ. ބ ރު އެޅުމުގެ ގޮތުން ގަވ އިދުން ކުލި ނުދައްކ ނަމަ ޖޫރިމަނ  ކުރެވޭނެ އުޞޫލެއް ހިމެނުމަށް ދަްނނަވަ
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